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Wat is VVE?
Voor en vroegschoolse educatie (vve) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Dit
bestaat uit 2 delen:
1. Voorschoolse educatie is voor doelgroeppeuters op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven;
2. Vroegschoolse educatie is bedoeld voor doelgroepkleuters uit groep 1 en 2
Wat is het doel van VVE?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is erop gericht om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in
de leeftijd van twee tot zes jaar te voorkomen of te verminderen. Dit gebeurt door kinderen
spelenderwijs te laten leren. Door speciaal hiervoor ontwikkelde programma’s (zie hieronder) aan te
bieden in de thuissituatie, op het kinderdagverblijf, de peuteropvang of op school krijgen kinderen
een extra steuntje in de rug.
Voor kinderen tussen de twee en half tot vier jaar worden de VVE-programma’s aangeboden op de
dagopvang of peuteropvang (voorschoolse educatie). Voor kinderen vanaf vier jaar worden de
programma’s aangeboden in groep 1 en groep 2 van de basisschool (vroegschoolse educatie). Door
deze extra ondersteuning nemen (taal)achterstanden af en maken kinderen een betere start op de
basisschool.
VVE programma’s
Er zijn veel verschillende VVE-programma’s beschikbaar. De meeste programma’s richten zich op de
ontwikkeling van taal. Daarnaast is er ook aandacht voor de brede cognitieve ontwikkeling
(bijvoorbeeld rollenspel, kleuren onderscheiden), sociaal-emotionele ontwikkeling (bijvoorbeeld
samen spelen) en motorische ontwikkeling (bijvoorbeeld knippen, leren fietsen). De meest gebruikte
programma’s in Nederland zijn Kaleidoscoop en Piramide, ook Uk en Puk wordt veel gebruikt.
Belangrijker nog dan het programma, zijn de pedagogisch medewerkers die met het programma
werken. De pedagogisch medewerkers bepalen in belangrijke mate de kwaliteit van het educatieve
aanbod en de pedagogische kwaliteit van de opvang. Een VVE-programma kan daarbij
ondersteunend zijn, maar de kwaliteiten en vaardigheden van de pedagogisch medewerker staan
hierin voorop.
Voor wie is VVE?
Welke kinderen komen in aanmerking voor VVE? In de wet is vastgelegd dat gemeenten
verantwoordelijk zijn voor voorschoolse educatie. De gemeente bepaalt welke kinderen in
aanmerking komen voor VVE. Over het algemeen wordt op het consultatiebureau bekeken of een
peuter extra ondersteuning nodig heeft (indiceren). Het kan per gemeente verschillen welke
kinderen gebruik mogen maken van voorschoolse educatie. Op het moment dat een peuter een
zogenaamde indicatie heeft gekregen bestaat er ook recht op een tegemoetkoming in de kosten. Ook
kinderen zonder indicatie kunnen (meestal) gebruik maken van VVE. In dat geval krijgen zij geen
tegemoetkoming in de kosten van de gemeente (zie alinea 'Kosten voor ouders').
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Kosten voor ouders
Wanneer er sprake is van een VVE-indicatie door het consultatiebureau betaalt de gemeente over
het algemeen een (groot) deel van de kosten voor voorschoolse educatie. Ouders betalen een
ouderbijdrage. Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag is deze ouderbijdrage
vaak berekend op basis van het inkomen. Hoe hoog de ouderbijdrage is, verschilt per gemeente,
hiervoor zijn geen landelijke richtlijnen.
Ouders die naast de tegemoetkoming van de gemeente recht hebben op kinderopvangtoeslag
(bijvoorbeeld omdat het kind meer uur naar de opvang gaat dan het aantal uur waarop het kind
recht heeft op VVE) moeten goed opletten dat zij het juiste uurtarief en het juiste aantal uur
doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen. Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de
brochure ‘Harmonisatie peuterspeelzalen – waar moet ik aan denken? Checklist voor ouders’.
Als er geen VVE-indicatie is gegeven kan in veel gevallen alsnog gebruik gemaakt worden van
voorschoolse educatie. Over het algemeen hebben ouders in die situaties geen recht op een
tegemoetkoming in de kosten door de gemeente, wel kan het zijn dat zij recht hebben op
kinderopvangtoeslag. Ook hier geldt dat de gemeente mag bepalen hoe zij hiermee omgaan, hier kan
dus van gemeente tot gemeente een verschillend beleid voor gelden.
Bij Pommetje?
Bij Pommetje hebben we te maken met de eerste doelgroep; Voorschoolse educatie is voor
doelgroeppeuters op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
Bij Pommetje hebben we een eigen programma ontwikkelt. Dit programma heet “Pommetje peuter
kids”. Dit programma is geschreven door de pedagogisch coach (Leontien van der Werf) in
samenspraak met 2 PM-ers, waarvan 1 een VVE leidster (Judith Bellert) is en de ander (Saffira de
Croon) een UK en Puk cursus heeft gedaan. Momenteel bieden we dit programma aan op elke
vestiging zonder VVE indicatie. We werken nu 3 maanden met het programma en onze VVE leidster
geeft aan dat het programma (mits goed uitgevoerd) voldoet aan een programma voor VVE. Omdat
in t Indiaantje al een VVE leidster werkzaam is, hebben we besloten de VVE weer in te voeren. De
gemeente Voorst staat hier positief tegenover.
Bij Pommetje t Indiaantje hebben wij 2 groepen waar het peuterprogramma wordt aangeboden. Op
de groep Eend bieden we op dinsdag (8.30-12.30), donderdag en vrijdag (8.30-14.30) Vve aan. (zo
nodig gaan we ook nog open op woensdag en vrijdag, maar vooralsnog niet). Op de groep Haas
draait de leidster zonder VE diploma hetzelfde programma, maar dan de hele dag. Kinderen die
gewone kinderopvang hebben, maken gebruik van de groep vanaf 2 jaar als dat mogelijk is.
Dagprogramma
Peuter (groep Haas)
VE (groep Eend)

: 7.30-9.00 uur
: 8.30-9.00 uur

7.30/8.30-9.00
9.00-9.30
9.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.30
11.30-12.00

: vrij spelen
: Kringgesprek, voorlezen, zingen
: groente/fruit en thee
: activiteit
: naar buiten
: eten
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12.15-12.30

: ophalen

De leidster is aanwezig van 8-13. Dan heeft zij vooraf tijd om voor te bereiden en nadien tijd om op
te ruimen. 2x per maand zal zij met de pedagogisch coach werken aan de begeleiding en de
resultaten van de kinderen. Hier staat per kind per jaar 10 uur voor.
Opleidingsplan?
Om een VE groep te mogen draaien, heb je een VE leidster nodig en daarnaast (per 2022) een
pedagogisch coach VVE.
Omdat Judith Bellert al ervaring heeft en een (verlopen) VVE diploma kiezen we ervoor om Judith
een nieuwe opleiding te laten volgen. Zij kan dan de groep VE draaien.
In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:
Opbouw trainingen:
Module 1: Ontwikkelingsgericht werken In-Zicht
De inhoud van module 1 bestaat uit: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht
1: Ontwikkelingsgericht werken in de praktijk
Ontwikkelingsstimulering is belangrijk voor een kind. Wat is de meerwaarde van ontwikkelingsgericht
werken.
2: Zone van de naaste ontwikkeling
Ieder kind leert door uit zijn comfortzone te stappen.
3: Het belang van sensomotoriek
Over het belang van sensomotorische ontwikkeling bij kinderen.
4: De kracht van taal en interactie
Taal en denken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het belang van voorlezen en het leren
toepassen van verschillende vormen van interactief lezen.
5: Ondersteunen doe je zo…
Welke rol neem jij aan bij een bepaalde ontwikkeling van het kind?
6: De speelleeromgeving
Zoveel mogelijkheden om de speelleeromgeving van het kind te verrijken. Hoe doe jij dit?
Module 2: Vroeg en Voorschoolse Educatie In-Zicht
De inhoud van module 2 bestaat uit: Zelf In-Zicht, Beeld In-Zicht en Praktijk In-Zicht.
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7: Kansen grijpen, kansen creëren
Herken jij ontwikkelkansen bij kinderen in de opvang?
8: Kennis over het kinderbrein
Hoe werkt het kinderbrein?
9: Inzicht in gedrag van kinderen
Kijken, begrijpen en beschrijven. Hoe observeer jij en leg jij het vast?
10: Het kind en zijn systeem van herkomst
De herkomst van kinderen heeft invloed op hoe het kind is en jij kunt dit meenemen in jouw handelen.
11: Omgaan met jezelf en anderen
Wie ben jij en welke invloed heeft dit op jouw handelen? Neem jij de leiding of laat je de
verantwoordelijkheid bij een ander?
12: Certificeren
Alles wat er naar voren is gekomen tijdens de training komt hier bijeen en presenteer jij jouw
ontwikkeling.
Judith zal 17 april 2020 starten met deze opleiding en klaar zijn op 3 juli 2020. Dit zijn 12 dagdelen.
In 2021 zal de pedagogisch coach, Leontien van der Werf, ook de opleiding voor de VVE coaching
doen. Dan voldoen wij per 1-1-2022 aan de eisen die in de wet IKK zijn gesteld.
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